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Morze Góry i Mazury

Łeba Szczyrk i Mikołajki

polskim trójkątem turystycznym

fot. Agnieszka Pałac

Łeba wraz ze Szczyrkiem i Mikołajkami, pod
patronatem Radia Zet, uczestniczyła w ostatni
c z w a r t e k w M i ę d z y n a r o d o w y c h Ta rg a c h
Turystycznych TT Warsaw w Warszawie. Poza
wspólnym stoiskiem, na którym zaprezentowano
ofertę trzech gmin, targi stworzyły doskonałą okazję
do przedstawienia szerszemu gronu idei współpracy
trójkąta turystycznego „Morze, Góry i Mazury”.
Zaproszenie goście m.in. Pani Katarzyna
Sobierajska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki, Pan Rafał Szmytke - Prezes
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Pan Andrzej
Kozłowski - dyrektor targów, byli pełni podziwu dla
łącznych działań Łeby, Szczyrku i Mikołajek.
Trójstronna współpraca została określona przez
Panią Sobierajską jako „wzór jeśli chodzi o modelowe współdziałanie miast, regionów w obszarze
promocji”.
Niezwykle ważnym momentem czwartkowego
przedsięwzięcia było oficjalne podpisanie umowy
partnerskiej przez Burmistrza Łeby Andrzeja
Strzechmińskiego, Burmistrza Szczyrku Wojciecha
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Bydlińskiego oraz Burmistrza Mikołajek Piotra
Jakubowskiego. Podczas eventu zaprezentowano
także ciekawie zaaranżowaną piosenkę w wykonaniu dwuosobowych grup muzycznych z każdej
z gmin. Jej brzmienie porwało do tańca obecnych
gości. Na stoisku promocyjnym skosztować można
było regionalnych przysmaków – oscypków
i domowych wypieków ze Szczyrku, śledzia po
łebsku, a także oryginalnie przyrządzonego
szczupaka z Mazur – co dodatkowo wzbogaciło
program.
Pragniemy przypomnieć, że współpraca Łeby,
Szczyrku i Mikołajek rozpoczęła się dwa lata temu
od akcji "Morze, Góry i Mazury - Majówka z Radiem
Zet". Od tego czasu jest kontynuowana, a przygotowane wspólnie formy promocji cieszą się dużym
zainteresowaniem zarówno wśród turystów,
odwiedzających te trzy miejscowości, jak i samych
mieszkańców gmin.

Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Asystenci Burmistrza Miasta Łeby
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Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
upłyną spokojnie i radośnie, aby marzenia zmieniły się
w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby

wraz z radnymi

wraz z pracownikami

Skrócony czas pracy Urzędu Miejskiego w Łebie
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2013 r. (wtorek – Wigilia)
Urząd Miejski w Łebie będzie czynny do godz. 13:00.
Kasa Urzędu czynna będzie do godz. 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.
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Spotkania
Burmistrza Miasta Łeby
z Mieszkańcami

Najbliższe terminy:
17 stycznia i 21 lutego 2014
Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna dla Łebian w 2014 r.
Wzorem lat ubiegłych w celu zabezpieczenia w roku
2014 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla
mieszkańców miasta Łeby, Rada Miejska uchwaliła
program zdrowotny w tym zakresie. Realizator
programu zostanie wyłoniony w konkursie ofert,
którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 16 grudnia
2013 r. Funkcjonowanie punktu medycznego w tej
formule było możliwe tylko dzięki finansowaniu ze
środków własnych Gminy Miejskiej Łeba. W roku
2013 na ten cel przeznaczono kwotę 310.496, 00 zł,
natomiast w 2014 przewiduje się wydatkowanie
środków na podobnym poziomie.
Wioletta Morawiak
Główny specjalista ds. kadr i organizacji pracy

Pozwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych terminy opłat
Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym
pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, że
31 stycznia 2014 r. upłynie termin składania
oświadczeń o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych za 2013 oraz uiszczenia przez
przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane
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zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z Ustawą
z 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedokonanie
opłaty w wymaganej wysokości lub niezłożenie
oświadczenia w w/w terminie - powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych
ratach w nieprzekraczalnych terminach w 2014 roku
do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
Anna Rataj
młodszy referent ds. przedsiębiorczości

Dyżuray pracowników US
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku
serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Łeba
i okolic na dyżur pracownika tut. Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miasta Łeba w dniach: 11 lutego
2014 r., 11 marca 2014 r., 15 kwietnia 2014 r.
Podczas dyżurów będą przyjmowane zeznania
podatkowe, udzielane informacje na temat
rozliczania podatku dochodowego i sposobu
wysłania zeznania podatkowego przez internet za
pomocą systemu e-deklaracje.
Marzena Jacuńska
p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lęborku
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Bezpieczeństwo cz. 3
Bezpieczeństwo kosztuje, brak bezpieczeństwa
może kosztować jeszcze więcej
Ostatnie wydarzenie pożaru budynku przy ulicy
Zawiszy w Łebie, skłania mnie do przypomnienia
Państwu o konieczności zachowania szczególnej
ostrożności w okresie opałowym. Po pierwsze, tam,
gdzie stosowany jako opał jest węgiel lub jego
pochodne, przewody kominowe, oraz wentylacyjne powinny być czyszczone raz na kwartał
W przypadku obiektu użyteczności publicznej
12 razy w roku. W tym okresie szczególnie narażeni
jesteśmy na CZAD – cichy bezzapachowy zabójca.
Pożar niesie za sobą zagrożenie, zarówno dla tych,
których dotyka jak i niosących ratunek.
W działaniach ratunkowych związanych z pożarem
przy ul. Zawiszy, udział wzięło w sumie 12 wozów
bojowych Straży Pożarnej, ok. 60 strażaków.
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP
Łeby i gmin sąsiednich. Akcja przebiegła sprawnie,
istniało poważne zagrożenie przeniesienia pożaru na
sąsiednie budynki. Aby temu zapobiec ściągnięto na
miejsce działań podnośnik o dużym zasięgu
z Wejherowa. Straty są duże.
Mity. Do każdego działania,wóz bojowy jedzie
ze zbiornikiem wody o określonej pojemności.
W przypadku wozów bojowych OSP pojemność
zbiorników to 1600 i 2000 litrów, przy wydajności
1000 litrów na minutę. Łatwo można wyliczyć,
wystarcza jej na 2 lub 1,6 minuty. Tworzenie mitu
przez pseudo znawców, że wozy jadą do pożaru bez
wody, bo strażacy są podłączeni do hydrantu jest
krzywdzące.
Technika i sposób zabudowy miasta w dzisiejszych
czasach postawił twarde wymogi strażakom. Muszą
mieć wiedzę, odpowiedni sprzęt. Wszyscy są
merytorycznie przygotowani do niesienia pomocy
potrzebującym, wyszkoleni, ze sprzętem gorzej.
Burmistrz Łeby podjął zdecydowane działania
mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. W 2014 r.
zakupiony będzie ciężki wóz bojowy, parametry
którego w znacznym stopniu zwiększą bezpieczeństwo nie tylko Łeby, ale i gmin sąsiednich.
Strażacy na kolejnych kursach zdobywać będą
wiedzę i uprawnienia. Natomiast budowa obiektu
Centrum Koordynacyjno - Ratowniczego w Łebie,
a właściwie decyzja w tej sprawie, w dalszym ciągu
w „rękach” Rady Miasta. Przypomnę wniosek
Burmistrza złożony na ręce Pana Przewodniczącego
Rady Miasta Łeby jak na razie nie rozpatrzony od 22.
lipca 2013r.
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KSAWERY
Osoba obdarzona tym imieniem charakteryzować
się ma radosnym i optymistycznym podejściem do
życia... Od 5. grudnia 2013 roku, imię to kojarzyć się
będzie również z zagrożeniem, w wielu przypadkach
ze zniszczeniami i śmiercią.
Zapowiadane nadejście orkanu „Ksawery”
postawiło w stan pogotowia wszystkie służby
miasta. W trakcie zwołanego przez Burmistrza
Miasta Łeby Andrzeja Strzechmińskiego krótkiego
posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Łeby, obecni przedstawiciele OSP, Policji, Straży
Granicznej, Straży Miejskiej, Kapitanatu Portu,
MOPS-u oraz Urzędu Miejskiego w Łebie)
otrzymali polecenie utrzymania pełnej gotowości do
podjęcia działań wynikających z rozwoju sytuacji.
Od godz. 19:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie
postawiona została w stan Stałego Dyżuru.
W Łebie „Ksawery” narozrabiał. Najbardziej
zapracowaną służba w związku ze zdarzeniami było
OSP. Pierwszy wyjazd w trybie alarmowym,
zanotowali ok. godz. 23:00 5. grudnia 2013r., wrócili
po godz. 14:00 następnego dnia. W tym czasie
podjęli 17 interwencji polegających na udrażnianiu
dróg z powalonych drzew (12 na terenie miasta Łeby,
pozostałe w gminie Wicko).
Do działań zaangażowanych było 14 strażaków
ochotników, 2 samochody. W działaniach tych
pomocni byli pracownicy Obwodu Ochrony
Wybrzeża pod kierunkiem P. Leszka Włodarczyka.
Wszystkim zaangażowanym za wysiłek dziękuję.
Podziękowania należą się również Burmistrzowi
Miasta Mikołajki, miasta partnerskiego Łeby, który
to zadeklarował natychmiastową pomoc dla Łeby
w usuwaniu skutków orkanu w naszym mieście oraz
oddelegowanie do tego zadania zastępu strażaków
OSP Mikołajki. Do dnia dzisiejszego tj. 12. grudnia
2013r., trwa usuwanie powalonych drzew. W Łebie
siła wiatru dochodziła do 122 km/h.
Przypominam! Informację o zdarzeniach, zagrożeniach możecie Państwo uzyskiwać wyprzedzająco,
logując się do systemu powiadamiania funkcjonującego od 2 lat poprzez SMS. To nic nie kosztuje,
a może być pomocne. Wystarczy wysłać SMS
o treści LEBA ze swojego telefonu komórkowego na
numer 664 079 964 (koszt zgodnie z taryfą
operatora).
Marek Lacher
Zarządzanie Kryzysowe
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ
BURMISTRZ ODPOWIADA
Miło jest nam poinformować, że na łamach Łebskiego Biuletynu
Informacyjnego stworzono nową rubrykę pt. "MIESZKAŃCY PYTAJĄ BURMISTRZ ODPOWIADA". Za jej pośrednictwem Burmistrz Miasta Łeby
odpowie na nurtujące Państwa pytania.

Plaża w Łebie (nie)zamknięta

Urząd Morski w Słupsku informuje o konieczności
przeprowadzenia inwestycji ochrony brzegu
morskiego. Inwestycja ta dotyczy całego wybrzeża
i jest obligatoryjna, a w przyszłym roku przypada na
Łebę. Co właściwie oznacza to dla miasta? Mając na
uwadze interes mieszkańców, szczególnie tych,
którzy pracują oraz prowadzą działalność w branży
turystycznej oraz około-turystycznej, przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej „ŁEBA –
Błękitna Kraina” spotkali się z reprezentantem
Urzędu Morskiego w Słupsku, aby rozwiać dręczące
łebian obawy.
Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Być może zaistnieje możliwość wyłączenia po dwa
razy odcinki liczące 250 m. Prace te ściśle związane
są ze stanem morza, czyli muszą być wykonywane,
kiedy nie ma sztormów.
Podczas spotkania Pan Adam Borodziuk zaproponował, aby miasto Łeba wyznaczyło swoich
przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach budowlanych organizowanych przez Urząd
Morski w Słupsku, w celu określenia zakresu prac
na danych odcinku budowy.
Wspomniał również, iż istnieje możliwość organizowania spotkań z mieszkańcami w celu przestawienia, poszczególnych etapów prac, terminów ich
wykonywania .

Dnia 3. grudnia 2013r. z inicjatywy Lokalnej
Organizacji Turystycznej „ŁEBA – Błękitna Kraina”
zorganizowane zostało spotkanie z Panem Adamem
Borodziuk Z-cą Dyrektora ds. Technicznych Urzędu
Morskiego w Słupsku. Głównym celem spotkania
było przybliżenie i omówienie zakresu prac
związanych z ochroną brzegu morskiego, które mają
się rozpocząć na wiosnę 2014 roku, a zakończyć
wiosną 2015 roku.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać
następujące działania inwestycyjne:
n Wykonanie dwóch modułów progów
podwodnych o długości 550 i 750 cm
n Odtworzenie zespołu 5 szt. ostróg brzegowych
n Sztuczne zasilanie brzegu morskiego
n Odbudowa podmorskiej skarpy wydmy
n Sztuczne zasilenie pasa skonu brzegowe

Podczas spotkania zostały rozwiane wszystkie
wątpliwości dotyczące, czy rzeczywiście w zbliżający się sezonie letnim łebskie plaże zostaną
wyłączone z użytkowania.

Całość inwestycji obejmować będzie teren plaży
oraz obszar morski o szerokości 250 m. od linii
brzegu morskiego na głębokości wynoszącej ok.
3 – 5 m.

Otóż Pan Adam Borodziuk wyjaśnił, iż nie ma
potrzeby zamykania całej plaży, ponieważ większość pracy wykonywanych będzie od strony
morza. Jedynie podczas umieszczania ostróg, plaża
łebska na wysokości Neptuna zostanie wyłączona
z użytkowania na długości 500 m. na krótki okres.
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Ewa Horanin
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
„ŁEBA – Błękitna Kraina”

Pytania można składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Łebie, ul. Kościuszki 90
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Łeba - uzdrowisko czy nie?

obiektywne stanowisko miasta
Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat
powołania w Łebie uzdrowiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Niestety dyskusja ta dotychczas nie
została w pełni uspołeczniona w związku z czym
mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie
miasta mogą czuć się nieco zdezorientowani.
Proces zmierzający do ustanowienia statusu
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiska jest
bardzo długotrwały. W opinii Ministerstwa Zdrowia
proces ubiegania się o status obszaru ochrony
uzdrowiskowej lub uzdrowiska trwa około 4 lat.
Oczywiście termin ten jest realny przy założeniu, że
gmina spełnia wymogi ustawowe dla ubiegania się
o ten status, posiada środki finansowe dla zrealizowania wszystkich zadań, posiada pełne poparcie
społeczne dla idei utworzenia uzdrowiska (obszaru
ochrony uzdrowiskowej), posiada możliwości organizacyjne dla wykonania wszystkich wymaganych
zadań…
W chwili obecnej dysponujemy jedynie uchwałą
intencyjną Rady Miejskiej w Łebie o przystąpieniu
do prac związanych z uzyskaniem przez gminę
statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz wstępną opinią Ministerstwa
Zdrowia.
Do wykonania pozostaje wykonanie następujących
czynności:
n wykonanie odwiertów wody leczniczej zimnej
lub termalnej lub utworzenie kopalni borowin,
o ile istnieją, na obszarze planowanego
uzdrowiska;
n zlecenie badań i uzyskanie świadectw od
uprawnionych przez Ministra Zdrowia
instytutów, potwierdzających właściwości
lecznicze kopalin;
n zlecenie badań klimatu leczniczego i uzyskanie
świadectwa od uprawnionych przez Ministra
Zdrowia instytutów;
n utworzenie obszaru górniczego i terenu
górniczego, a tym samym powołanie zakładu
górniczego;
n utworzenie dzielnicy uzdrowiskowej, nadanie
jej statutu, powołanie władz stanowiących
i wykonawczych dzielnicy (zgodnie z opinią
Ministerstwa Zdrowia);
n opracowanie operatu uzdrowiskowego
(z wstępnym zaopiniowaniem przebiegu stref
ochrony uzdrowiskowej i ustaleniem kierunków
leczniczych dla uzdrowiska w Ministerstwie
Zdrowia w oparciu o świadectwa wód i klimatu),
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uzyskanie pozytywnej opinii Ministra Zdrowia
dla operatu;
uzyskanie Decyzji Prezesa Rady Ministrów
o nadaniu dzielnicy statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej
opracowanie statutu uzdrowiska (obszaru
ochrony uzdrowiskowej);
sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A”
ochrony uzdrowiskowej;
uruchomienie zakładu przyrodoleczniczego,
doprowadzenie wód leczniczych do zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego, rozwiązanie
procesu utylizacji ścieków pokąpielowych, itd.
(w przypadku starań o nadanie statusu
uzdrowiska).

Powyższe zestawienie pokazuje, jak duża ilość
problemów wymaga rozwiązania, a tym samym jak
wielkie koszty czekają gminę, o ile chce realizować
te ideę.
Aby rzetelnie odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile
realne jest nadanie gminie statusu uzdrowiska lub
obszaru ochrony uzdrowiskowej, należy w pierwszym rzędzie wyjaśnić – jakie warunki musi
spełniać gmina, aby uzyskać taki status.
Gmina lub jej wydzielony obszar (dzielnica
uzdrowiskowa), aby uzyskać statut obszaru
ochrony uzdrowiskowej musi spełnić następujące
warunki:
n posiadać złoża naturalnych surowców
leczniczych o potwierdzonych właściwościach
leczniczych (złoża te muszą znajdować się na
obszarze gminy lub jej wydzielonej części);
n posiadać klimat o właściwościach leczniczych
potwierdzony na zasadach określonych
w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych;
n spełniać określone w przepisach o ochronie
środowiska wymagania w stosunku
do środowiska (wymagania co do jakość wody,
czystości powietrza czy też gleb);
n posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej,
w zakresie transportu zbiorowego, a także
prowadzi gospodarkę odpadami.
W przypadku, gdy gmina chce uzyskać status
uzdrowiska na jej obszarze muszą dodatkowo
znajdować się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
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i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
W chwili obecnej:
n gmina nie posiada udokumentowanych złóż

n

n

n
n

surowców leczniczych (zostało to potwierdzone
badaniem archiwalnych materiałów z badań
prowadzonych na obszarze miasta);
gmina posiada klimat o właściwościach
leczniczych, co zostało stwierdzone we
wcześniejszych pracach badawczych.
W tym zakresie należałoby jedynie uzyskać
potwierdzenie spełnienia wymagań od
właściwych instytucji wyznaczonych przez
Ministra Zdrowia;
spełnienie wymagań co do jakość wody,
czystości powietrza czy też gleb wymagać
będzie wykonania z stosownych ocen;
gmina posiada niezbędna infrastrukturę;
na terenie gminy brak zakładów i urządzeń
lecznictwa uzdrowiskowego.

Kolejnym problemem w realizacji idei utworzenia
strefy ochrony uzdrowiskowej bądź uzdrowiska są
uwarunkowania przestrzenne. W otrzymanej w dniu
16 października b.r. opinii Ministerstwa Zdrowia –
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia znak
MZ-OZ-U-533-33513-1/WS/13, stwierdzono, że:
„(...) istniejące na obszarze Łeby, zakłady
przemysłowe, nie pozwalają na dotrzymanie
warunków określonych w art.38a „ustawy
uzdrowiskowej”. „(...) w miejscowości Łeba
aktualnie nie istnieje możliwość ustanowienia
obszaru ochrony uzdrowiskowej”. W w/w piśmie
sugeruje się jednak możliwość wydzielenia
z obszaru miasta dzielnicy uzdrowiskowej, co
umożliwiłoby lokalizacje w niej stref ochrony
uzdrowiskowej. W dzielnicy uzdrowiskowej
musiałyby znaleźć się wszystkie strefy ochrony
uzdrowiskowej („A”, „B” i „C”) spełniające wymogi
ustawowe w szczególności dotyczące procentowego
udziału terenów zieleni (odpowiednio dla kolejnych
stref: 65%, 50% i 45%). Pomimo tego, że w odczuciu
mieszkańców tereny zieleni zajmują istotną część
powierzchni miasta wyznaczenie trzech bezpośrednio przylegających do siebie stref ochrony
uzdrowiskowej spełniających w/w wymóg okazuje
się bardzo trudnym.
Wstępna analiza wskazuje na możliwość zlokalizowania dzielnicy w obszarze miasta położonym na
północ od kanału Chełst i na wschód od kanału
portowego. Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej
musiałaby zostać zorganizowana głównie w pasie
lasów nadmorskich, na obszarze terenów powojskowych i terenów bezpośrednio przylegających do
nich. Niestety w odpowiedzi na skierowane
zapytanie znaczna cześć właścicieli tych terenów
odpowiedziała, że nie jest zainteresowana tą ideą.
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Negatywne stanowisko tych osób w praktyce
oznacza, że w przypadku dalszych działań gminy,
a w szczególności koniecznej zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru, na
których położone są prywatne nieruchomości osoby te będą mogły wystąpić przeciwko gminie
z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu
wprowadzenia istotnych ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości w stosunku do obecnie
obowiązujących.
Podejmując decyzję o realizacji idei powołania
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej
należy rzetelnie określić zarówno koszty tych
działań, potencjalne korzyści bądź straty dla budżetu
miasta, przedsiębiorców i mieszkańców. Z chwilą
utworzenia uzdrowiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej wprowadzone zostanie bardzo dużo
ograniczeń w działalności inwestycyjnej.
Przykładowo w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej
nie będzie dopuszczalna m.in. budowa:
n zakładów przemysłowych (definicja tego typu
zakładów jest bardzo szeroka),
n budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych,
n garaży wolno stojących,
n obiektów handlowych o powierzchni
2
użytkowania większej niż 400 m ,
n parkingów naziemnych o liczbie miejsc
postojowych większej niż 15% miejsc
noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych,
sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie
większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz
parkingów naziemnych przed obiektami
usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie
większej niż 10,
Nie będzie również dopuszczalne m.in.:
n uruchamianie punktów skupu złomu, punktów
skupu produktów rolnych i składów opału,
n uruchamiania pól biwakowych i campingowych,
budowy domków turystycznych
i campingowych;
n prowadzenie targowisk, z wyjątkiem punktów
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,
produktów regionalnych, w formach i miejscach
wyznaczonych przez gminę;
n organizowanie imprez masowych, zakłócających
proces leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej i działalności
o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę
nocną w godz. 22:00-6:00, z wyjątkiem imprez
masowych znajdujących się w harmonogramie
imprez gminnych;
n pozyskiwanie surowców mineralnych innych niż
naturalne surowce lecznicze;
n wyrąb drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem
cięć pielęgnacyjnych;
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n prowadzenie robót melioracyjnych i innych

działań powodujących niekorzystną zmianę
istniejących stosunków wodnych;
n prowadzenie działań mających negatywny
wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ
urbanistyczny lub właściwości lecznicze
klimatu.
Korzyściami z utworzenia uzdrowiska będą:
n korzyści wizerunkowe,
n dochody z opłat uzdrowiskowych (dotacja
z budżetu państwa w wysokości równej
wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej
pobranej w uzdrowisku),
n potencjalne miejsca pracy w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego (głównie dla
specjalistów – lekarzy, fizjoterapeutów,
pielęgniarki, laborantów medycznych...).

Z kolei straty dla budżetu miasta wynikają z obniżonych stawek podatku od nieruchomości dla
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń, które obecnie
wykorzystywane są np. jako obiekty hotelarskie.
Mamy nadzieje, że przedstawione informacje
pozwolą Państwu ocenić jak realna jest realizacja
idei powołania uzdrowiska (obszaru ochrony
uzdrowiskowej) w Łebie i jakie skutki spowoduje jej
realizacja.
Grzegorz Kleina
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Łeba w Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej
Biblioteka Miejska w Łebie w tegorocznym
ogólnopolskim Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej
zajęła wysokie 43. miejsce, na 766 placówek
poddanych analizie . Co ciekawe, to takie samo
miejsce jak przed rokiem, a nawet lepsze, bo
wówczas bibliotek w rankingu było mniej (693).
Biblioteka w Łebie wyróżnia się przede wszystkim
dużą ilością czytelników: tylko trzy placówki
spośród wszystkich wyprzedzających Łebę miało
ich więcej. Na 1000 mieszkańców naszego miasta aż
288 wypożycza książki. Drugi wyróżnik Łeby,
powiązany z pierwszym, to zasobny księgozbiór.
W Łebie biblioteka ma bardzo dobre i różnorodne
zbiory, a to dlatego, że musi odpowiadać, a nawet
wyprzedzać potrzeby zarówno mieszkańców, jak
i turystów. Dużo czytelników to osoby uczące się
w trybie poza stacjonarnym z dala od uczelnianych
bibliotek i ci potrzebują książek naukowych.
Najwięcej jednak książek wypożyczają dorośli
czytający dla przyjemności i z potrzeby kulturalnej
oraz dzieci i młodzież.
W rankingu liczyły się ponadto pozyskane przez
bibliotekę pieniądze i inne środki na działalność.
Łebska pozyskała ich w tym roku 21.100 złotych na
3 projekty, a drugie tyle w formie profilowanych
szkoleń dla pracowników, z sukcesem startując
w programach Biblioteki Narodowej, Instytutu
Książki, Programu Rozwoju Bibliotek i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warto przy tym
dodać, że biblioteka samodzielnie przygotowywała
wnioski do konkursów.
I wreszcie kryterium, które w każdym kolejnym
rankingu staje się coraz ważniejsze dla oceny pozycji
biblioteki: środowiskowe umocowanie placówki, jej
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partnerzy społeczni oraz współpracownicy i wolontariusze angażujący się w prowadzoną przez
bibliotekę działalność. Sprawdza się w tym aspekcie
obrany przez łebską bibliotekę kierunek, aby nie
obstawiać się bezpiecznie i asekuracyjnie kilkoma
stałymi, niejako dyżurnymi sekcjami czy grupkami
zainteresowań, lecz docierać do jak największej
liczby mieszkańców, najpierw inicjując nowe
działania, a później zostawiając je aktywności osób
zainteresowanych.
W ocenie liczył się bardzo fakt, że biblioteka oferuje
stały dostęp do Internetu. Jak bardzo jest to
potrzebne, widać każdego dnia, szczególnie zaś po
sezonie, gdy znikają wakacyjne kawiarenki.
Jest szansa, że w kolejnych rankingach biblioteka
będzie wyżej. A to dlatego, że od kilku miesięcy
pracuje intensywnie nad katalogiem on line, który
dla pozycji biblioteki ma duże znaczenie (oczywiście jeszcze większe dla czytelników). Plan
zakłada, że do 31 grudnia 2014 r. cała informacja
o zbiorach będzie dostępna w Internecie.
Podobają się oceniającym i odwiedzającym nas
w sieci strony internetowe biblioteki: ta główna
www.bibliotekaleba.pl (ostatnio wzmocniona
Facebookiem i kanałem RSS) oraz dwie specjalne:
pomuchlowa www.festiwalpomuchla.pl i dla
naszej młodzieżówki www.jestemlebski.pl
Młodzieżówką biblioteczną pochwalę się jeszcze
kiedyś osobno, bo warto. Krótko tylko teraz napiszę,
że mamy wspaniały klub wolontariacki oparty na
gimnazjalistach, a z grupą z podstawówki realizujemy od października drugą odsłonę „Łebskich”.
Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

9

XV Festiwal Pomuchla
„Święty Mikołaj przegonił Ksawerego” - ze
zdziwieniem zauważyli przyjezdni goście XV
Festiwalu Pomuchla, którzy w przededniu utknęli
gdzieś w Polsce w drodze na nasze odpustowo pomuchlowe święto. Dla łebian to była „oczywista
oczywistość”, że gdzie tam Ksaweremu do łebskiego
Patrona... Ale to tylko pozorna pewność, demonstrowana w dzień imprezy, gdy huragan już ucichł.
Jeszcze dzień wcześniej przeżywaliśmy chwile
grozy, zwłaszcza, gdy do jednego żywiołu dołączył
drugi, trawiąc ogniem dom w gęsto zabudowanym
centrum miasteczka.
Festiwal Pomuchla był w tym roku najbardziej łebski
w charakterze, bardziej niż wszystkie poprzednie.
A to dlatego, że w roli głównej, czyli na pomuchlowych stołach, prezentowali się łebianie. Tym razem
nie zdominowały nas zmanierowane lokale
i sympatyczne, ale nijak mające się do Łeby Koła
Gospodyń Wiejskich. Może dlatego najechało
więcej luda z dalszej okolicy. Ostatnie dni przed
imprezą były liczne telefony i maile z pytaniami, czy
impreza na pewno się odbędzie.
Każdego z uczestników konkursu kulinarnego wraz
z potrawami i nagrodami wymieniamy imiennie
osobno – proszę spojrzeć na stronę obok. Każdemu
z wystawców należy się podziękowanie za udział, za
piękne stoły. Po raz pierwszy w roli wystawcy
kulinarnego pokazała się Ochotnicza Straż Pożarna
z Łeby. Mieli wspaniały, w strażackim klimacie
przygotowany stół i potrawy nazwane ze strażacką
fantazją: dorsz Floriana i kotleciki w sosie
Ogniomistrza. Najwięcej potraw było na
parafialnym stole św. Mikołaja, kapitanem którego
była Katarzyna Prawda i aż dwie spośród parafialnych potraw zostały wyróżnione: wymieniony już
keks z dorsza Marii Bieszke z Kogi i skórki
ziemniaczane faszerowane dorszem, dzieło brata
Adama z klasztornej kuchni oblatów. Z też bogatego
stołu Klubu Seniora „Niezapominajka” pod
kierownictwem Haliny Stachewicz I nagrodę
otrzymały pomuchelki Stasi przyrządzone przez
Stanisławę Pawelczyk. Spodobała się pomuchlowej
publiczności nowa formuła stołu burmistrza, który
nie był już stołem uprzywilejowanym, lecz tak jak
inne startował do konkursu. Z tego stołu I nagrodę
dostała rybna niespodzianka, potrawa z knajpki
Przystań Łeba w Porcie Jachtowym w Łebie. Drugą
nagrodę otrzymał agrestowy pomuchel ze
Zdrowotelu.

fot. Radosław Czyżewski
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Maria Szabłowska, przewodnicząca jury, chwaliła
bardzo tegoroczny festiwal za dobrą kuchnię
i rodzinny klimat oraz - co z ust dziennikarki
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muzycznej brzmi szczególnie mocno - za dobrą
oprawę muzyczną. Jakub Kuroń, „syn swojego ojca”
(podkreślił to kilkakrotnie), pochwalił imprezę za jej
niekomercyjny charakter i budowanie więzi
pomiędzy uczestnikami. Świetnie sprawdził się
pomysł z gotowaniem na żywo zupy Kuronia
(dorszowej z krewetkami) i późniejszą losową jej
degustacją z publiczności.
Ozdoby świąteczne dzieci sprzedawały się dobrze,
a towarzyszące imprezie głównej wystawy malarskie miejscowych pasjonatów też miały publiczność
i kupujących.
Organizacyjnie znakomicie spisała się na festiwalu
wolontariacka młodzieżówka: ta łebska z klubu przy
bibliotece i umundurowana licealna z klasy Straży
Granicznej ŁTO. Angażowaniem wystawców jak
zawsze zajmowało się Stowarzyszenie Lokalnej
Organizacji Turystycznej Błękitna Kraina - Łeba
poprzez kierownika biura Przemysława Rychtera.
Całą zaś nieefektowną robotę, której nie widać, gdy
wszystko jest dobrze, a za którą dostaje się najwięcej
razów i w której trzeba ogarnąć indywidualne
interesy wszystkich pojedynczych uczestników oraz
zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, prąd, technikę, kosze na śmieci i jeszcze tanio zaprosić drogich
znanych gości, wykonała biblioteka miejska. Bez
naszej szkoły podstawowej nie byłoby to wszystko
możliwe, zatem za kawał dobrej wspólnej roboty
w dobrej atmosferze specjalnie dziękuję dyrekto-

rowi Tadeuszowi Rabce i jego zespołowi. Do
następnego razu! - ktokolwiek wreszcie zechce
w imieniu miasta realizować tą imprezę, zamiast
bezwysiłkowo ją punktować.
Maria Konkol
Biblioteka Miejska w Łebie

Uczestnicy
konkursu kulinarnego
Stół Parafialny NMP w Łebie
n Rolada dorszowa ze szpinakiem
n
n
n
n
n
n

z sosem czosnkowym
Kotleciki rybne z dorsza po kaszubsku
Dorsz w sosie cebulowo – pomidorowym
Zupa krem cytrynowo-paprykowa z dorszem
Skórki ziemniaczane faszerowane dorszem
Gołąbki po łebsku
Keks z dorsza

Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie
n Dorsz Floriana
n Kotleciki w sosie Ogniomistrza
Klub Seniora Niezapominajka
n Dorsz marynowany w zalewie
n Dorsz po grecku
n Dorsz marynowany w dipie śmietanowym
n Kotlety rybne
n Kuleczki rybne na sałatce
n Żaglówki z pastą z awokado i łososiem
n Pomuchelki Stasi
Gimnazjum im. Jana Pawła II
n Pulpety z dorsza w sosie pomidorowym
Przystań Łeba Resort & Restaurant
n Sałatka z małżami i dorszem
n Rybna niespodzianka
n Terrina dorszowa otulona galaretką
z zielonej herbaty
Zdrowotel Łeba
n Agrestowy Pomuchel
Forum Turystyczno-Gospodarcze w Łebie
n Dorszowe pulpeciki na polskiej sałatce
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie
n Zupa rybna z dorsza
ZPR ASAR
n Pulpety dorszowe w sosie słodko-kwaśnym
Młody Kolping w Łebie
n Rolada z dorsza
n Dorsz po kaszubsku w zalewie pomidorowej
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Dni św. Mikołaja w Łebie
wspólne ubieranie choinki

fot. Radosław Czyżewski

W ramach Dni św. Mikołaja w Łebie w piątek 13
grudnia 2013 roku na deptaku przy ul. Kościuszki
miała miejsce biesiada świąteczna, podczas której
łebianie wspólnie ubrali miejską choinkę mającą aż
10 metrów wysokości.
Drzewko bożonarodzeniowe jest symbolem życia
i odradzania, ukazującym wyjątkowość Świąt
Bożego Narodzenia, które są tuż przed nami.
Burmistrz Miasta Łeby wraz z Gimnazjum im. Jana
Pawła II i Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
kontynuują w ten sposób tradycję, która miała swój
początek w roku 2011 i została wpisana w coroczne
obchody z okazji Dni św. Mikołaja w Łebie.
Choinka, Mikołaj, kolędnicy, słodycze, gorąca
czekolada, cóż innego wprowadza nas w rodzinny
nastrój i świąteczną atmosferę. Mogliśmy również
skosztować słodkiej niespodzianki, którą sprezentował nam Hotel WODNIK. Ponadto na zorganizo12

wanym przez przedszkole „Ochronka” Sióstr
S ł u ż e b n i c z e k N . M . P. w Ł e b i e j a r m a r k u
świątecznym mogliśmy zakupić ozdoby bożonarodzeniowe.
Każdy z nas mógł poczuć magię świąt uczestnicząc
w mikołajkowej biesiadzie, licznych zabawach
i konkursach mikołajkowych, słuchając przy tym
świątecznej muzyki, którą umilały nam Śnieżynki
oraz zespół Vivo i Presto
Lodowisko w Łebie tego dnia dla wszystkich łebian
było bezpłatne z inicjatywy dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie.
Wszystkie dzieci miały szansę porozmawiać ze św.
Mikołajem, otrzymać słodki upominek, a dziewczynki z Zespołu Tanecznego PRESTO zachęcały
maluchów do tańca wokół choinki.
Paweł Dąbrowski
Asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. Turystyki
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Łebski Dzień Seniora
9 listopada 2013 r.
Spotkanie zostało zorganizowane dla 80 członków
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koła Nr 1 w Łebie w dniu 9 listopada
2013r. w Restauracji Książęcej Hotelu „Wodnik”.
Z takich spotkań korzystać mogą członkowie
regularnie opłacający składki członkowskie.
Na spotkanie zaproszeni zostali specjalni goście:
Pan Andrzej Strzechmiński Burmistrz miasta Łeby,
Pani Lucyna Ulewicz-Karaś Radna Rady Miejskiej
w Łebie oraz przedstawiciele z PZERiI Zarządu
Rejonowego w Lęborku Pani Haliny Młynarczyk,
Zofia Zakrzewska i Stefania Patelczyk. W tym dniu
nie mógł uczestniczyć Pan Andrzej Kaczorowski –
przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI
w Lęborku.
Gości i Seniorów przywitała Pani Grażyna Gałązka –
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łebie. Powiedziała między innymi „gdy
przychodzi już jesienna pora, obchodzimy wtedy
Dzień Seniora”.
Pani Grażyna Gałązka złożyła wszystkim seniorom
i uczestnikom gorące życzenia, oraz życzyła udanej
zabawy.
Przewodnicząca PZERiI Koła Nr 1 w Łebie Pani
Halina Stachewicz opowiedziała o seniorach
w Polsce i o Łebskich w szczególności.
Pan Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Łeby i Pani
Lucyna Ulewicz-Karaś Radna Rady Miejskiej
w Łebie podziękowali Pani Grażynie Gałązka –
Kierownik MOPS w Łebie, za pracę na rzecz
seniorów w organizacji Dnia Seniora wręczając
bukiet kwiatów. Również podziękowania spłynęły
na ręce Pani Helenki Buchwald – skarbnika PZERiI
Koła Nr 1 w Łebie. Burmistrz podkreślił, że Pani
Helenka jest bardzo skromna i bez rozgłosu
wykonuje starannie swoją pracę na rzecz seniorów
od wielu lat. Przewodnicząca PZERiI Koła Nr 1
w Łebie też otrzymała życzenia i kwiaty. Burmistrz
przypomniał swoją wypowiedź w styczniu 2013r.
podczas wyborów do Zarządu PZERiI Koła Nr 1
w Łebie „nie psujmy tego, co działa dobrze”.
Następnym punktem programu był występ sekcji
kulturalnej Uniwersytetu III Wieku w Łebie.
Wierszami, monologami i piosenkami wzbogacili
i umilili święto seniora. Koleżanka Eleonora
Szachniuk sama pisze, a potem recytuje wiersze. Ela
Szymańska wspaniała w monologach Hanki
Bielickiej. Dorota Reszke – to piękny śpiew, a kol.
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 11-12/2013

fot. Halina Stachewicz

Adam Rataj jest bardzo dobry w monologach
Janusza Gajosa. Halina Stachewicz – to poezja
czytana. Nasz Jurek Falkiewicz też przez czytanie
poezji niejedną koleżankę rzuci na kolana.
Po torcie przyszedł czas na wspólny śpiew piosenek
„Hymn emerytów”, „Szła babeczka do laseczka”,
„Gdybym miał gitarę”. Wszyscy otrzymali teksty
piosenek, więc chór była bardzo liczny. Przy muzyce
mechanicznej pod kierownictwem Pana Puszcza, kto
mógł ruszył w tany. A wszystko to utrwalił Pan
Adrian Kasina na fotografii i płycie dźwiękowej.
Najważniejsze dla seniorów, jak i każdego innego,
jest przebywanie wśród osób „pozytywnie
zakręconych”, radosnych, osób z ogromnym
doświadczeniem życiowym. Spędzając czas
w gronie ludzi nam przychylnych, nieagresywnych,
stajemy się lepsi. Nieustająca aktywność seniorów
sprawia, że są zdrowi i dłużej żyją „Bo źle jest
zmarnować młodość, a już całkiem głupio
zmarnować starość”. (P.Kuncewicz)
Myślę, że zabawa była przednia. Jak się bawić to się
bawić na całego! Dziękujemy więc Pani Grażynie
Gałązka Kierownikowi i pracownikom MOPSu
w Łebie, którzy pomogli w zorganizowaniu tej
uroczystości. Dziękujemy obsłudze Hotelu Wodnik
za stworzenie odpowiedniego nastroju – dekoracji
stołów, miłą i szybką obsługę i smaczną strawę.
Dzięki temu mogliśmy w miłej, przyjaznej
atmosferze spędzić ten czas świętując „Dzień
Seniora”.
Dziękujemy Sekcji Kulturalnej Uniwersytetu III
wieku w Łebie i Pani Eli Mart, która gościnnie
wystąpiła ze swoim akompaniamentem.
Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas
dobrym słowem, gościnnością i życzliwością.
Takie spotkania sprzyjają budowaniu więzi
i jedności w naszej wspólnocie.
Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI
Koło Nr 1 w Łebie Klub Seniora Niezapominajka
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Jak projekt zmienił moje życie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie
wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku
od 2008 r. realizuje projekt pt. „Razem łatwiej
pokonamy trudności” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w 2013 r. na łączną kwotę 537.668,33 zł, w tym
wkład własny obu ośrodków w formie zasiłków
celowych i pomocy w naturze w kwocie 60.087 zł,
a dla Gminy Miejskiej Łeba 15.700 zł.
Głównym zadaniem projektu jest integracja
mieszkańców miasta Łeby i aktywizacja zawodowa
uczestników projektu. W 2013 roku do projektu
przystąpiło 10 osób z miasta Łeby: 5 osób podpisało
kontrakt socjalny, 5 osób uczestniczy w aktywizacji
zawodowej. W trakcie roku w ramach realizowanego
projektu ogłoszony zostaje konkurs „Jak projekt
zmienił moje życie” dlatego pozwoliliśmy sobie
przytoczyć kilka opinii naszych beneficjentów.
Grażyna Gałązka
Kierownik MOPS w Łebie
„W projekcie biorę udział pierwszy rok, jest
sympatycznie, grupa jest zgrana. Do projektu
przystąpiłem, ponieważ umożliwiło mi to zrobienie
prawa jazdy. Uczęszczając w projekcie miałem
możliwość mile spędzić czas, doświadczyć wielu
potrzebnych rzeczy. W moim życiu zmieniło się wiele,
stałem się bardziej otwarty na innych. Poznałem
wiele swoich wad i zalet. Mogłem porozmawiać
o wielu sprawach. Uważam, że projekt odmienił
moje dotychczasowe życie. Moim zdaniem takie
rzeczy są potrzebne, integrują ludzi i umożliwiają
mile spędzić czas. Dzięki takim projektom ludzie
rozwijają się i robią kursy na, które nie było by ich
stać.”
M.S.
„Kiedy kilka lat temu, ktoś powiedziałby, słuchaj
Marlena, skończysz jeszcze szkołę i zdasz te
upragnioną maturę - uda ci się … Pomyślałabym, że
zwariował. No bo jak?! W tych czasach, mając dwoje
dzieci i poukładane życie rodzinne? Nie, to nie miało
siły przebicia, było wręcz nierealne, choćby ze
względu na spory wkład finansowy, niezbędny aby
kontynuować naukę. Tymczasem na mojej drodze
nieoczekiwanie stanęła, a jakże - Unia Europejska
i za pośrednictwem GOPS w Wicku oraz MOPS
w Łebie zaproponowała udział w projekcie pod
nazwą „Razem Łatwiej Pokonamy Trudności.”
Oczywiście nie obyło się bez problemu, jednak dzięki
szybkiej reakcji i chęci pomocy Pani z Ośrodka
w Łebie tę małą ryskę na szkle udało się wypolerować. Tak oto we wrześniu 2010 r. otrzymałam indeks
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Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Łebie. Już samym pójściem do szkoły
złamałam powszechnie znany stereotyp, że kobieta
mająca dzieci i męża musi siedzieć w domu.
W międzyczasie w ramach projektu odbyło się dużo
spotkań pokazanie nam - ludziom z wykluczeniem
zawodowym, bezrobotnym, że mamy prawo bytu
w tym naszym skomplikowanym świeci. Osobiście po
kliku latach cenię sobie spotkania w Klubie
Integracji Społecznej i rozmowy z nieocenioną Panią
Basią. Spotykając się w takim gronie mogliśmy się
wyluzować, porozmawiać o kłopotach, ale także
zwyczajnie poplotkować przy kawie. Udział
w projekcie nie tylko umożliwił mi ukończenie szkoły,
ale także dał mi możliwość w wydarzeniach
kulturalnych. Kilkakrotnie byłam w teatrze, który tak
bardzo kocham, ale który był dla mnie niedostępny,
a projekt zmienił to diametralnie. Koncerty, kino dla
niektórych to rozrywki możliwe na wyciągnięcie ręki,
dla mnie niestety byłyby nie realne, gdyby nie ciężka
praca koordynatorów projektu, którym chciałabym
serdecznie podziękować – bo Wasza praca, choć
ciężka potrafi zdziałać naprawdę wiele w naszym
jakże monotonnym życiu.
Na koniec powiem wam, że kiedyś pewnie nie
wzięłabym udziału w tym konkursie, o wygranej
nawet bym nie myślała… ale to było kiedyś, teraz
łatwiej mi mówić o moich dobrych i mocnych
stronach, dlatego więc dlaczego miałabym nie
wygrać?!
Przecież jestem ambitna i otwarta na zmiany - tego
właśnie mnie nauczyliście! Dziękuję.”
M.W.
„Udział w kursie „Stylizacja paznokci z elementami
kosmetyki” przyniósł mi wiele korzyści zarówno
w sferze emocjonalnej jak i zawodowej. Ten
tradycyjny, ciekawy kurs bardzo wiele nauczył mnie
w kwestii rzeczowej, czyli stylizacji paznokci, ale
również zmotywował do dalszego szukania dróg
kształcenia w tym kierunku. Zatem pomógł mi
sprecyzować moje wszechstronne zainteresowania
i uwierzyć, że w tej dziedzinie mogą się sprawdzić.
Ponadto obecność kształcenia się w pewnej grupie
społecznej, jaka dzięki kursowi stworzyliśmy,
pozwolił nawiązać mi znajomości z innymi, dał mi
okazje do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
Dzięki temu miło spędziłam czas ucząc się, bawiąc w
towarzystwie sympatycznych ludzi, co przysporzyło
mi wiary w swoje możliwości rozwojowe, zawodowe
o odwagi do poszukiwania pracy.”
M.R.
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Mistrzostwa Polski
w Pływaniu w Lodowatej Wodziem
brąz dla łebskiego morsa

W dniach 7-8 grudnia 2013r. w ChojnicachCharzykowy na jeziorze Charzykowskim odbyły się
I OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MORSÓW W PŁYWANIU
EKSTREMALNYM W LODOWATEJ WODZIE.
Brałem udział w tych zawodach jako przedstawiciel
Łeby i Klubu Łeba Mors Poland - Morsy Łebskie
w kategorii 50 m w stylu klasycznym. Na tym
dystansie zdobyłem brązowy medal. Dwa pierwsze
miejsca na podium zajęli Anglicy. W zawodach
uczestniczyło wielu reprezentantów z innych państw
np. z Rosji, w większości jednak kluby z Polski.
Przedstawiciele Wielkiej Brytanii wystawili
sześćdziesięcioosobową ekipę i to właśnie oni
zdobyli najwięcej medali. Muszę pochwalić się, bo
to chyba pierwszy medal Mistrzostw Polski w tej
ekstremalnej dyscyplinie sportu w historii Łeby.
Temperatura wody 2oC stopnie, powietrza -7oC,
dystans 50 m w stylu klasycznym. Bardzo cieszę się
z reprezentowania ŁEBY i Klubu Łeba Mors
Poland-Morsy ŁEBSKIE.
Piotr Głuszko
Mors Łebski
fot. Anna Głuszko

Stowarzyszenie Łeba Mors Poland Morsy Łebskie
zapraszają chętnych do wspólnych kąpieli
w zimnych wodach Bałtyku w sezonie Morsowym
2013/2014.
Wejście Plaża Agados obok Hotelu Neptun
Sobota-Niedziela godzina 13:00
Od poniedziałku do piątku kąpiel indywidualna
Kontakt Mors Wojciech tel. 698 960 920
Wojciech Grabowski
Łeba Mors Poland

Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 11-12/2013
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Tygodniowy plan stałych
Warsztaty rękodzieła
artystycznego w Boleńcu zajęć Rybackiego
FILCOWANIE
Centrum Kultury
W dniu 3 grudnia 2013 r. w Rybackim Centrum
Kultury i Formacji Boleniec odbyły się warsztaty i Formacji BOLENIEC
rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży.
Pierwsze spotkanie dotyczyło sztuki filcowania.
Każdy uczestnik zapoznał się z historią surowca,

fot. Profil FB - CKiF BOLENIEC
fot. Klaudia Gałązka

narzędziami i techniką wykonywania przedmiotów
z wełny czesankowej. Dzieci wykonały ozdoby
świąteczne: bombki, choinki i aniołki, które zawisną
na „boleńcowej” choince. Dodatkowo każdy mógł
zabrać do domu wykonanego własnoręcznie
filcowego kwiatka.

n Poniedziałek

16:00 – Biedronki (próba chóru dziecięcego)
n Wtorek

15:00 – Warsztaty z rękodzieła
19:00 – „Coś dla zdrowia” (spotkanie
tematyczne poświęcone zdrowiu)
n Środa

16:00 – Karaoke
17:00 – Szachy
n Czwartek

15:00 – Spotkanie seniorów
n Piątek

17:00 – Młody Kolping (spotkanie dla
zaangażowanej młodzieży)
n Sobota

11:00 – Anhelos (próba zespołu)
fot. Weronika Gałązka

Założeniem warsztatów jest pobudzenie twórczego
potencjału dziecka w działalności manualnoplastycznej oraz tworzenie pozytywnych sytuacji,
umożliwiających kreowanie przez dziecko otocznia
i tworzenia wytworów własnej wyobraźni,
pozwalających na zaspokojenie potrzeby samorealizacji i uznania. Warsztaty nie tylko wzbogacają
osobowość uczestników, ale również rozwijają
umiejętności społeczne w budowaniu poprawnych
relacji międzyludzkich.
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania.
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Tematy spotkań
n 17 grudnia 2013
Coś dla zdrowia: „Nadwaga, otyłość, cukrzyca”
(Elżbieta Pietruszewska)
n 19 grudnia 2013

Seniorzy: świąteczne ciasteczka.
n 9 styczeń 2014

Seniorzy: śpiewamy kolędy
n 16 styczeń 2014

Seniorzy: Potańcówka
n 23 styczeń 2014

Seniorzy: dzień dziadka i babci

Anna Gałązka

ks. kan. Zenon Myszk

Prowadząca warsztaty

Prezes Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Łebie
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Łebianka zasłużona dla
kultury Polskiej

Łebskie campingi
kolejny raz wyróżnione!

22 listopada br., podczas Kongresu Gospodarki
Polskiej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej
w Warszawie, Teresa Ostrowska otrzymała
honorową odznakę Zasłużony dla kultury Polskiej
nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Odznaka jest przyznawana osobom

Polska Federacja Campingu i Caravaningu (PFCC),
w tegorocznej edycji konkursu na najlepszy camping
w Polsce "Mister Camping 2013", kolejny raz
wyróżniła łebskie campingi na szczeblu krajowym,
które uplasowały się na następujących miejscach:
I miejsce i jednocześnie tytuł „Mister Camping
2013”
n nr 41 Ambre

w kategorii powyżej 450 miejsc noclegowych
n nr 51 Leśny
w kategorii od 151 do 300 miejsc noclegowych
n nr 145 Rafael
w kategorii powyżej 450 miejsc noclegowych
II miejsce
n nr 21 Morski
w kategorii powyżej 450 miejsc noclegowych
n nr 48 Przymorze
w kategorii od 301 do 450 miejsc noclegowych

fot. Rafał Ostrowski

wyróżniającym się w tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury.
Teresa Ostrowska od 10 lat współorganizuje plenery malarskie,
głównie przy współpracy
z Warszawskim Oddziałem
Związku Polskich Artystów
Plastyków i Kongregacją
Przemysłowo-Handlową, która
od lat podejmuje działania na
rzecz kultury i sztuki oraz jest
mecenasem plenerów malarskich. To na wniosek tej
organizacji Minister Kultury przyznał odznakę
Teresie Ostrowskiej. Serdecznie gratulujemy!!

III miejsce
n nr 81 Marco Polo
w kategorii do 150 miejsc noclegowych
n nr 84 InterCamp'84
w kategorii od 151 do 300 miejsc noclegowych
Campingi w Łebie od wielu lat zdobywają najlepsze
noty i oceniane są jako jedne najlepszych w Polsce,
czego dowodem są ich wyniki w ogólnokrajowym
rankingu.
Gratulujemy właścicielom i osobą zarządzającym
łebskimi campingami życzymy również im samych
sukcesów w nadchodzącym nowym roku 2014, aby
w kolejnych latach w dalszym ciągu zajmowały
najwyższe lokaty w konkursie oraz cieszyły się
uznaniem turystów krajowych i zagranicznych.

Agnieszka Pałac

Paweł Dąbrowski
Asystent Burmistrza Miasta Łeby

Asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. Promocji

Nowoczesny system
powiadamiania
Łatwy, szybki i skuteczny kontakt z mieszkańcami
Aktywacja usługi przez SMS
Wyślij SMS-a o treści LEBA na nr 664 079 964
koszt zgodny z Twoim planem taryfowym
Darmowa aktywacja usługi przez Internet
https://wiem.co/#/profile/umleba/main
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 11-12/2013
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Z życia Gimnazjum w Łebie
Atomowy Autobus odwiedził
gimnazjum w Łebie
Łebskie gimnazjum było kolejnym przystankiem na
trasie Atomowego Autobusu, czyli mobilnego
laboratorium. To projekt Fundacji Forum Atomowe,
która składa się z aktywnych i ambitnych ludzi,
specjalistów w swoich dziedzinach, np. w fizyce
jądrowej, ochronie radiologicznej, ochronie
środowiska czy informatyce. Celem przedsięwzięcia
jest edukacja społeczeństwa w zakresie pokojowego
wykorzystywania energii jądrowej w kontekście

jądrowych oraz metod postępowania z opadami
promieniotwórczymi. Wiele z tych informacji
idealnie wpasowało się w tematy, które są aktualnie
omawiane na lekcjach fizyki. W tym naukowym
spotkaniu uczestniczyli nie tylko gimnazjaliści, ale
także uczniowie Zespołu Społecznych Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich
w Łebie. Wspólne spotkanie sprzyjało omówieniu
zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej, istoty
promieniotwórczości, obecnie stosowanych
technologii budowy reaktorów i systemów
zabezpieczeń oraz kosztów budowy przyszłej
elektrowni jądrowej. Oczywiście pojawiły się liczne
pytania i wątpliwości. Rozgorzała dyskusja
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami energii
jądrowej. Wolontariusze w interesujący sposób
odpowiadali na pytania zadawane zarówno przez
uczniów jak i nauczycieli, przez co dało się
zauważyć jak wielka pasja do nauki łączy tych
młodych ludzi.
Weronika Malek
Uczennica Gimnazjum z kl. IIIb

Jeszcze polska nie zginęła…
Tegoroczne Święto Niepodległości w naszej szkole
obchodziliśmy pod hasłem „Jeszcze Polska nie
zginęła…”. Na uroczystą akademię przybyli
zaproszeni goście, a wśród nich władze naszego
miasta, władze kościelne, mieszkańcy Łeby i rodzice

fot. Gimanzjum im. Jana Pawła II w Łebie

rządowego programu budowy elektrowni atomowej
w Polsce. Wielką atrakcją tegorocznej trasy
Atomowego Autobusu były ciekawe eksperymenty,
zwiedzanie stanowisk pokazowych i interaktywnej
wystawy oraz możliwość udziału młodzieży
w konkursach z nagrodami. Za sprawą dyrekcji
łebskie gimnazjum w piątek 29 listopada 2013 r.
zmieniło się w prawdziwe laboratorium energetyki
jądrowej, a hitem okazał się pokaz rozszczepienia
jądra uranu. Mobilne laboratorium w budynku
gimnazjalnym zostało rozstawione na drugim
piętrze w gabinecie chemicznym, zaś na parterze
w sali multimedialnej można było wysłuchać
wykładu na temat promieniowania jonizującego
i ochrony radiologicznej, zasad działania reaktorów
18

fot. Gimanzjum im. Jana Pawła II w Łebie

uczniów. Wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystości
poświęconej Ojczyźnie i wolności, wszak Święto 11go Listopada to symbol patriotyzmu, walki
o wolność, wyraz wiary i męstwa. W tym dniu
oddajemy również szacunek symbolom narodowym
oraz wszystkim Polakom - minionym bohaterom
i innym, niejednokrotnie zapomnianym w zawierusze wojennej lub pomiędzy kartami burzliwej
historii naszego kraju, a także nam współczesnym,
którzy żyjąc obecnie rozsławiają naszą historię.
By uroczyście uczcić ten dzień, zachęciliśmy
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 11-12/2013

Szachniuk oraz uczennica Karolina Kotkowska
z klasy IIIb. Uczestnicy zaprezentowali na forum
różne rodzaje literatury – powieści detektywistyczne, psychologiczne, filozoficzne, historyczne,
obyczajowe, fantasy, a nawet horrory. Niewątpliwie
był to przegląd różnorodnych pozycji zaczynając od
lektur szkolnych, poprzez klasykę, do najnowszych
bestsellerów. Poniżej prezentujemy wybrane
pozycje z książkowej listy przebojów, które stały się
obiektem zaciętej dyskusji:
n Francine Rivers – Znamię lwa,
n Jostein Gaarder – Dziewczyna z pomarańczami,
n Denise Kiernan – Dziewczyny atomowe,
n J. R. R. Tolkien – Hobbit,
n Trudi Canavan – Trylogia Czarnego Maga,
n J. R. R. Tolkien - Władca Pierścieni,
n Juliusz Słowacki – Balladyna,
n Dan Brown – Inferno,
n Nicholas Sparks – Ostatnia piosenka,
Szczęściarz, Ślub.

wszystkich do wspólnego śpiewania. Z tej okazji
uczniowie koła redakcyjnego przygotowali
patriotyczne śpiewniki. Zaproszeni goście otrzymali
kotyliony i biało-czerwone goździki. Tegoroczna
akademia przyjęła charakter koncertowy. Mogliśmy
wysłuchać kilku piosenek patriotycznych
w wykonaniu zespołu „Little Talks” i zespołu
„Vivo”, a także utworów, które zaprezentowali nasi
goście m.in. „Nie pytaj o Polskę” z repertuaru
niezapomnianego Grzegorza Ciechowskiego
i Republiki. Uczeń Mariusz Jędrzejewski z klasy IIIb
przygotował „Obławę” Jacka Kaczmarskiego.
Repertuar był bardzo bogaty i pobudzający do
wspólnej refleksji uczestników uroczystości.
Z pewnością ten dzień to okazja do przemyśleń na
temat współczesnego patriotyzmu, o którym dziś tak
mało mówi się i pisze.
Koncert patriotyczny, przygotowany z myślą
o społeczności lokalnej odbył się równolegle
w Kościele św. Jakuba Apostoła w Łebie.
Ewelina Bas i Marzena Szachniuk
Nauczycielki Gimnazjum

Gimnazjalny Klub Literacki
Z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych i w celu krzewienia kultury
czytelniczej w Gimnazjum w Łebie odbyło się
spotkanie miłośników książki. Czytelnicze
doświadczenia i poglądy wymienili nie tylko
uczniowie, ale również nauczyciele, rodzice
i pracownicy szkoły. To już kolejne literackie
spotkanie w naszej placówce, którego
organizatorkami są pani Ewelina Bas i pani Marzena
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Z uwagi na fakt, iż w ostatnich latach dużą
popularnością cieszy się telewizja, Internet,
uczniowie postanowili głośno przytoczyć wiele zalet
czytania książek. Miłym akcentem podczas

fot. Gimanzjum im. Jana Pawła II w Łebie

wspólnego spotkania było również wręczenie
dyplomów i nagród książkowych dla laureatów
szkolnego konkursu recytatorskiego poezji Juliana
Tuwima. Szkolna Komisja Konkursowa przyznała
ex aeguo I miejsce za wielojęzyczną wersję wiersza
Juliana Tuwima „Lokomotywa” dla Karoliny
Kotkowskiej z kl. IIIb („Lokomotywa”, która dyszy
po angielsku) i dla Maksymiliana Gałązki z kl. Ia
(„Lokomotywa”, która dyszy po polsku). Zwycięzcy
obecnie przygotowują się do pozaszkolnego
konkursu Tuwimowskiego, który odbędzie się
w grudniu w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wicku.
Ewelina Bas i Marzena Szachniuk
Nauczycielki Gimnazjum
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Nordic Walking w Łebie
Koniec listopada, czyli
zakończenie sezonu
Wydawać by się mogło, że przełom listopada
i grudnia to czas deszczu i przenikliwego, jesiennego
chłodu, okres, który odstręcza aktywnych. Nic
bardziej mylnego, Finał Pucharu Bałtyku w Łebie
był doskonałym tego przykładem.

Organizatorzy podczas tej imprezy zdecydowali się
nie ograniczać zaledwie do samych zawodów.
Stwierdzili, że Finał takiego cyklu zasługuje na
odpowiednią oprawę. Tak więc powstała idea całego
weekendu wypełnionego najróżniejszymi
atrakcjami.

Pogoda w sobotę (30.11) stanowiła niewątpliwie
doskonałe tło dla głównej imprezy – długo
wyczekiwanych zawodów. Od samego rana niebo
się tylko przejaśniało i, mimo obaw, nie spadła nawet
kropla deszczu (co ciekawe zaraz po zakończeniu
zmagań zaczęło mżyć). Na uwagę zasługuje też fakt,
że również nie było wiatru, co w tym rejonie jest
praktycznie niespotykane. I Bałtyckim
Mistrzostwom Nordic Walking w Łebie
patronował Marko Kantaneva (twórca nordic
walking), Burmistrz Miasta Łeba – Andrzej
Strzechmiński i Rada Miejska Łeba, której
przedstawiciele zjawili się na imprezie, dopingowali
uczestników i wręczali im medale oraz puchary.
Start rozpoczął się punktualnie o godzinie 11:00
wymarszem kijkarzy idących na dłuższy – 10
kilometrowy – dystans. Organizatorzy tym razem
pozytywnie zaskoczyli wszystkich inną niż
dotychczas trasą, która tym razem prowadziła
w stronę miasta i umożliwiała dokładne przyjrzenie
się nie tylko plaży, ale również portowi i nowemu
projektowi Parku Nadmorskiego. Mimo, że trasa
momentami była dość zawiła, oznaczenie jej
całkowicie spełniało swoją rolę, uniemożliwiając
jakiekolwiek wątpliwości co do dalszego kierunku
marszu. Tym razem w Łebie ścigały się 142 osoby,
na które po zakończeniu całej zabawy czekał posiłek
regeneracyjny.

fot. Alicja Niemiec

Wszystko zaczęło się w piątek (29.11), kiedy to
goście przybywający do hotelu Zdrowotel Łeba uczestnicy zawodów, mogli od razu wstąpić do
specjalnie przygotowanego kasyna, „siedliska
[bezpiecznego] hazardu”, gdzie nie było
przegranych. Grającym towarzyszyli krupierzy,
którzy na prawdziwych stołach do ruletki, black
jacka i pokera prowadzili całą zabawę. Walutą były
żetony, których naprzemienne zbieranie i trwonienie, sądząc po minach uczestników, stanowiło
niezłą uciechę. Jednak to był dopiero początek,
prawdziwa rozrywka i rywalizacja miała się dopiero
zacząć.
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Oficjalna dekoracja i losowanie nagród odbyły się w
nowo powstałym Rybackim Centrum Kultury
i Formacji „Boleniec”. Podsumowując impreza
przebiegła w nadzwyczaj pozytywnej atmosferze,
której pomogła sprawna i nie przedłużająca się
formuła zawodów. Zaraz po nich można było
uczestniczyć (bądź tylko oglądać) kąpiel morsów,
gdzie do łebskiej, stałej grupy pływaków, dołączyły
dość liczne morsy gdyńskie, by wspólnie pokazać co
znaczy mieć prawdziwie gorącą krew.
Ten dzień był pełen wrażeń, a jego zwieńczeniem
stała się duża, 150-osobowa impreza andrzejkowa.
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Co ciekawe, muzyka szybko pobudziła
(nie)zmęczonych gości i momentalnie parkiet
taneczny stał się zapełniony.
Dzień ostatni, czyli niedziela (01.12), był również
bardzo istotny, gdyż wtedy właśnie odbyło się
uhonorowanie zwycięzców całego cyklu Pucharu
Bałtyku. To wydarzenie poprzedzone było
porannym Rajdem Nordic Walking i kolejną kąpielą
morsów. Ostatnia dekoracja w Pucharze Bałtyku
2013 przebiegła w atmosferze uśmiechów,
podziękowań i poczucia dobrze spędzonego czasu.
W tym miejscu nie było możliwości, aby ktoś się nie
cieszył, docenieni zostali również uczestnicy, którzy
brali udział we wszystkich ośmiu zawodach
wchodzących w skład Pucharu. Szczególnym
optymizmem napawa fakt, że organizatorzy już
zapewnili o Pucharze Bałtyku 2014, gdzie Łeba
i Zdrowotel ponownie zamykać będą cykl.
Warto jeszcze wspomnieć, że Elżbieta Pietruszewska i Dorota Sosnowska (Zdrowotel Łeba)
otrzymały nagrodę najlepszej imprezy roku 2012 wg
czytelników chodzezkijami.pl za Plażowe
Mistrzostwa Nordic Walking w Łebie. Zapraszamy
więc za rok!
Adrian Sosnowski
Zdrowotel Łeba

Impreza ta była zwieńczeniem Pucharu Bałtyku
i różniła się od marcowych zmagań, chociażby
przebiegiem trasy. Tym razem uczestnicy mogli
podziwiać nie tylko plażę i lasy, ale również nowy
Park Nadmorski i port. Tak więc przez trzy dni Łeba
gościła wiele ludzi związanych ze sportem, ludzi,
którzy już zapowiedzieli, że przyjadą przy
najbliższej okazji, ludzi, którzy trochę „obudzili”
miasto z późnojesiennego snu.
Gratulacje należą się wszystkim, którzy stanęli na
podium w Łebie podczas Bałtyckich Mistrzostw
Nordic Walking, a byli to (w kolejności kwalifikacji
open):
na 5 km:
n Maciej Pietruszewski – kat. M18-29 – 1. miejsce
n Paweł Kopańczuk – kat. M30-39 – 1. miejsce
n Rafał Ostrowski – kat. M30-39 – 2. miejsce
n Kamil Jakimcio – kat. M18-29 – 2. miejsce
n Katarzyna Mazur – kat. K40-48 – 3. miejsce
n Kacper Orzeszko – kat. M14-17 – 1. miejsce
n Brunon Hokusz – kat. M60-69 – 3. miejsce
n Kacper Dec – kat. M0-13 – 3. miejsce
n Jadwiga Kluska – kat. K70+ – 2. miejsce
na 10 km:
n Adrian Sosnowski – kat. M18-29 – 1. miejsce
n Krzysztof Pałac – kat. M30-39 – 1. miejsce

Podsumowanie roku 2013
dla Łebian
Mieszkańcy naszego miasta coraz to chętniej sięgają
po kije i aktywnie uczestniczą w imprezach
związanych z Nordic Walking. Świadczy o tym
choćby fakt, że koszulki z rybogryfem na piersi
można było oglądać na całym cyklu Pucharu
Pomorza, Pucharu Bałtyku i kilku imprezach
wchodzących w skład Mistrzostw Polski (razem jest
to ponad 25 różnych zawodów na terenie Pomorza
i nie tylko).
Warto przypomnieć, że Łeba zajmowała bardzo
ważne miejsce na mapie pomorskich nordicowców.
To w zasadzie tu, dzięki inicjatywie i organizacji
ośrodka Zdrowotel Łeba, w marcu rozpoczął się
sezon chodziarski poprzez Mistrzostwa NW i tu się
skończył, na przełomie listopada i grudnia,
Bałtyckimi Mistrzostwami NW. Obu tym imprezom
patronował Burmistrz Miasta Łeba – Andrzej
Strzechmiński. Ważne też jest to, że były to jedne
z największych i najlepiej zorganizowanych
zawodów na pomorzu. Łebianie również pokazali,
że potrafią się zjednoczyć i licznie uczestniczyli
w obu „świętach sportu”. To ostatnie połączone było
z kąpielami morsów, rajdem i imprezą andrzejkową,
na której Zdrowotel gościł 150 osób, w tym również
członków naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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fot. Alicja Niemiec

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rafał
Ostrowski. Jego wyniki są imponujące! Sam
podsumowuje miniony sezon kijkowy następująco:
Sportowy sezon nordicowy zakończony (w miejscu,
w którym dla mnie w tym roku również się rozpoczął,
czyli na zawodach w Łebie).
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Czas na małe podsumowanie, rok 2013 to:
l 19 startów,
l 18 odwiedzonych miejscowości,
l 5100 przejechanych kilometrów,
l 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu

Polski,
l 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu

Pomorza,
l 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu

Bałtyku,
l 19 razy na podium,
l 13 na 1 miejscu,

l 5 na 2 miejscu, (w tym 2 miejsce na

Mistrzostwach Polski Nordic Walking
w Barlinku),
l 1 raz na 3 miejscu.

Specjalne podziękowania za reprezentowanie miasta
i wytrwałość należą się również kilku osobom, które
uczestniczyły we wszystkich ośmiu imprezach
z cyklu Puchar Pomorza: Katarzynie Mazur, Bożenie
Reuter i Ireneuszowi Mani.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i udział
serdecznie zapraszamy na najbliższe zawody –
Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking w Łebie, które
odbędą się już 12 kwietnia 2014r.
Adrian Sosnowski
Zdrowotel Łeba

START ŁEBA kończy sezon
na pierwszym miejscu w tabeli
Trenerem i opiekunem drużyny jest Pan Bogusław
Biskot. Gospodarzem - Pan Bogdan Buchwald.
Tabela na zakończenie sezonu jesiennego:
Nazwa drużyny
Start Łeba
Pogoń Lębork
Granit Kończewo
Gryf Słupsk
Polonez Bobrowniki
Jantar Ustka
Leśnik Cewice
Skotawia Dębnica Kaszubska
Anioły Garcegorze
Salos Słupsk
Karol Pęplino
Stal Jezierzyce

PUNKTY BRAMKI
28
59-20
28
61-11
20
25-22
20
32-19
15
26-23
14
31-16
14
15-24
13
19-46
13
22-32
12
28-36
6
17-37
3
5-54

Ze względu na brak boiska w Łebie wszystkie mecze
gramy praktycznie na wyjazdach. Jako gospodarz

swoje mecze rozgrywamy na boisku w Pobłociu.
Duży wkład w ten sukces wnieśli bramkarze drużyny
tj. Eryk Ławrynowicz, Kamil Liriecki i najmłodszy
zawodnik Tomasz Berliński z rocznika 2000.
Sukces Juniorów „Startu” Łeba
W dniu 10 listopada 2013r. zakończyły się rozgrywki
rundy jesiennej klasy okręgowej „JUNIOR B”
w piłce nożnej rocznika 1997-98. Rozgrywki
prowadzone są przez Podokręg Słupski
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna
„Start” Łeba zajęła w nich I miejsce.
Wyniki poszczególnych meczów.
n 1. Start Łeba - Salos Słupsk
n 2. Jantar Ustka - Start Łeba
n 3. Start Łeba - Dębnica Kaszubska
n 4. Start Łeba - Leśnik Cewice
n 5. Gryf Słupsk - Start Łeba
n 6. Start Łeba - Polonez Borowniki
n 7. Granit Kończewo - Start Łeba
n 8. Start Łeba - Stal Jezierzyce
n 9. Karol Pęplino - Start Łeba
n 10. Start Łeba - Pogoń Lębork
n 11. Anioły Garcegorze - Start Łeba

11:3
4:4
9:1
7:1
2:3
3:1
2:0
10:0
2:5
3:2
2:4

Strzeliliśmy 59 bramek - dorobkiem tym podzielili
się: Sebastian Kasprolewicz – 13 * Cezary Wańdoch
– 10 * Mikołaj Kamionka – 10 * Jakub Krzywulicz –
8 * Oskar Sasik – 7 * Dominik Stencel – 5 * Karol
Wolski – 3 * Bartosz Nastuniak – 1 * Dominik
Grabowski – 1 * Michał Krauza – 1.
Bogusław Biskot
Trener i opiekun drużyny „Start” Łeba
fot. Kuba Krzywulicz
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Hala Sportowa w Łebie – ul. Tysiąclecia 11
12 stycznia 2013 r. - godz. 15:00

Zachęcamy wszystkich do przynoszenia ciekawych gadżetów i przedmiotów na aukcje
XXII Finału WOŚP. Zbiórka trwać będzie do czwartku 9 stycznia 2014r w Biurze
Obsługi Klienta (parter) Urzędu Miejskiego w Łebie w godzinach otwarcia Urzędu.
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Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie pełni
dyżur w każdą środę w godz. od 12:00 do 15:30
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki
90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta.
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury
w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 15:30
w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy
Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miasta.

Dyżury Radnego Rady
Powiatu Lęborskiego
Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdą pierwszą
środę miesiąca w godzinach 15:00-15:30.
Zapraszam na www.tomasztutak.pl.

CHCESZ BYĆ STRAŻAKIEM ?
DOŁĄCZ DO GRONA STRAŻAKÓW OSP !
Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę we krwi? Chcesz
pomagać innym potrzebującym? Przyłącz się do nas, wstąp
w szeregi członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łebie.
A może kiedyś podejmiesz decyzje o wstąpieniu w szeregi
strażaków Państwowej Straży Pożarnej? Członkostwo w OSP
i bezpłatne kursy mogą Ci w tym pomoc.
Kandydat do Ochotniczej Straży Pożarnej powinien:

Ł mieć skończone 18 lat, dobrą kondycję psychiczną, fizyczną
i nienaganny stan zdrowia

Ł być gotowym aby nieść pomoc innym w różnym czasie
i warunkach,

Ł być chętnym do współpracy i wykonywać polecenia
przełożonych,

Ł zgłosić się do Prezesa, Komendanta lub innego druha OSP.
OFERUJEMY
Możliwość bezpłatnych szkoleń i kursów m.in.: szkolenie
podstawowe strażaka OSP, kurs na obsługę pilarek spalinowych,
kurs kierowania ruchem, kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy, patent sternika motorowodnego, kurs nabijania butli
sprężonym powietrzem, kurs techniczny.
ZAPEWNIAMY
Wydawca: Urząd Miejski w Łebie
(siedziba redakcji) ul. Kościuszki 90
84 – 360 Łeba
tel. 598661510
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Pełne umundurowanie strażackie oraz ubezpieczenie. Dołączenie
do systemu powiadamiania o alarmie smsami oraz pagerami.
Zainteresowanych chcących sprawdzić swoje zdolności w tym
kierunku zapraszamy do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łebie przy ul. Pocztowej 10 w celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z jednostką.
Sprawy szkoleń i naboru nadzoruje:
Komendant Sebastian Kluska kom. 609-114-405
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